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1. Ñaët vaán ñeà
Trong nhöõng naêm qua, beänh vieän coâng laäp treân

ñòa baøn tænh Traø Vinh ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån
vaø nhieàu thay ñoåi trong moâ hình quaûn lyù cuõng nhö
hoaït ñoäng ñeå ñaùp öùng nhu caàu baûo veä, chaêm soùc vaø
naâng cao söùc khoûe nhaân daân vôùi chaát löôïng ngaøy
caøng cao vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi,
ñaëc bieät, Beänh vieän Ña khoa Traø Vinh vaø Beänh
vieän Saûn Nhi Traø Vinh - laø hai trong soá caùc beänh
vieän coâng lôùn nhaát taïi tænh Traø Vinh. 

Beänh vieän ñaõ chuû ñoäng cô caáu laïi boä maùy toå
chöùc, taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù trong ñoù chuù
troïng ñeán naâng cao vai troø cuûa thoâng tin keá toaùn.
Tuy nhieân, thöïc teá cho thaáy coâng taùc keá toaùn ôû ñôn
vò coøn nhieàu baát caäp khi chuyeån ñoåi sang cô cheá
taøi chính môùi. Thoâng tin do keá toaùn mang laïi chöa
ñaùp öùng ñöôïc heát nhu caàu quaûn lyù. Vì vaäy, ñaët ra
yeâu caàu caàn coù giaûi phaùp hoaøn thieän coâng taùc keá
toaùn taïi ñôn vò. 

2. Phöông phaùp nghieân cöùu
Nghieân cöùu thu thaäp döõ lieäu thoâng qua khaûo saùt

220 ngöôøi laø: Keá toaùn tröôûng, keá toaùn toång hôïp, keá
toaùn thanh toaùn, keá toaùn vieän phí, keá toaùn kho, caùc

vieân chöùc khoa phoøng lieân quan vaø Ban giaùm ñoác
laøm vieäc taïi Beänh vieän Ña khoa Traø Vinh, Beänh
vieän Saûn Nhi Traø Vinh. Soá phieáu hôïp leä ñöôïc söû
duïng laø 197 phieáu.

Nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp: Toång
hôïp, phaân tích vaø so saùnh ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng toå
chöùc coâng taùc keá toaùn taïi Beänh vieän Ña khoa Traø
Vinh vaø Beänh vieän Saûn Nhi Traø Vinh.

3. Keát quaû nghieân cöùu, thaûo luaän
3.1. Coâng taùc quaûn lyù taøi chính taïi ôû caùc beänh

vieän coâng laäp treân ñòa baøn TP. Traø Vinh 
Caên cöù soá lieäu Baûng 1 cho thaáy, cô caáu nguoàn

thu chuû yeáu cuûa caùc beänh vieän coâng laäp tuyeán tænh
laø nguoàn BHYT chieám khoaûng 60% - 70% trong
toång soá nguoàn thu cuûa ñôn vò, nguoàn thu töø NSNN
coù xu höôùng giaûm.

3.2. Coâng taùc laäp vaø chaáp haønh döï toaùn thu chi
3.2.1. Laäp döï toaùn thu chi
Nguoàn kinh phí NSNN coù xu höôùng taêng daàn

qua caùc naêm, tuy nhieân trong thöïc teá phaàn lôùn
möùc taêng treân laø do thöïc hieän chính saùch tieàn
löông cho caùn boä vieân chöùc, ñaëc bieät trong naêm
2017 ñaït ñeán hôn 111 tyû ñoàng (taêng hôn 8 tyû ñoàng

KEÁ TOAÙN - KIEÅM TOAÙN

Soá 3 - Thaùng 3/2019

TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TAÏI CAÙC 
BEÄNH VIEÄN COÂNG LAÄP TREÂN ÑÒA BAØN 

THAØNH PHOÁ TRAØ VINH

TRAÀN THÒ TUYEÁT HAÏNH

TOÙM TAÉT:
Nghieân cöùu nhaèm ñaùnh giaù thöïc traïng toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi hai beänh vieän coâng laäp lôùn

nhaát treân ñòa baøn TP. Traø Vinh, laø: Beänh vieän Ña khoa Traø Vinh vaø Beänh vieän Saûn Nhi Traø Vinh.
Töø ñoù, baøi vieát ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu quaû toå chöùc coâng taùc
keá toaùn taïi caùc beänh vieän coâng laäp treân ñòa baøn TP. Traø Vinh. 

Töø khoùa: Toå chöùc coâng taùc keá toaùn, beänh vieän coâng, TP. Traø Vinh, Beänh vieän Ña khoa Traø
Vinh, Beänh vieän Saûn Nhi Traø Vinh.



282

so vôùi naêm 2016), nguyeân nhaân laø do trong naêm
naøy thöïc hieän Nghò ñònh soá 17/2015/NÑCP quy
ñònh tieàn löông taêng theâm 8% ñoái vôùi caùn boä coâng
chöùc vieân chöùc coù heä soá löông töø 2,34 trôû xuoáng,
soá kinh phí taêng chuû yeáu ñeå ñaùp öùng cheá ñoä khi
ñoäi nguõ nguoàn nhaân löïc treû cuûa beänh vieän chieám
moät tyû leä khoâng nhoû. 

Thöïc teá chi töø nguoàn thu vieän phí cuõng laø khaù
saùt vôùi döï toaùn ñeà ra trong caùc naêm, soá chi trong
nguoàn kinh phí naøy maëc duø coù giaûm qua caùc naêm
nhöng nhìn chung laø giaûm khoâng nhieàu, tyû troïng
vaãn chieám töông ñoái oån ñònh khoaûng 77,2% -
79,6% trong toång soá chi cuûa beänh vieän. 

Dòch vuï laø nguoàn thu khoâng ñoàng ñeàu vaø
khoâng chuû ñoäng giöõa caùc naêm do phuï thuoäc nhieàu
vaøo hoaït ñoäng ñaáu thaàu caêng tin, giöõ xe, quaày
thuoác neân vieäc laäp döï toaùn coù bieán ñoäng ít nhieàu
so vôùi thöïc teá, cuï theå naêm 2014 döï toaùn ñeà ra gaàn
18.500 trieäu ñoàng nhöng thöïc teá chæ thu hôn 16 tyû
800 trieäu ñoàng, trong khi sang naêm 2015 soá thu
dòch vuï laïi ñaït tôùi 20.359.577.000 ñoàng so vôùi döï
toaùn laäp ra ôû möùc 18.200 trieäu ñoàng. 

3.2.2. Chaáp haønh döï toaùn thu chi (Baûng 3)
Keát quaû cho thaáy, nhoùm chi töø nguoàn kinh phí

TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG

Soá 3 - Thaùng 3/2019

Baûng 1. Cô caáu caùc nguoàn thu cuûa caùc beänh vieän coâng laäp treân ñòa baøn tænh Traø Vinh

Naêm 2014 2015 2016 2017

Tuyeán tænh

1. NSNN 30,25 28,92 27,83 26,79 

2. Vieän phí 21,03 22,13 23,44 23,56 

3. Baûo hieåm y teá 47,72 46,95 45,73 45,65 

Tuyeán ñòa phöông

1. NSNN 30,25 28,92 27,83 26,79 

2. Vieän phí 21,03 22,13 23,44 23,56 

3. Baûo hieåm y teá 47,72 46,95 45,73 45,65 

Nguoàn: Tính toaùn cuûa taùc giaû döïa treân caùc baùo caùo quyeát toaùn cuûa Sôû Y teá

Baûng 2. Ñònh möùc phaân boå ngaân saùch 
cho söï nghieäp y teá

Chæ tieâu 1.000 ñ/bieân
cheá/naêm

1.000 ñ/giöôøng
beänh/naêm

I. Tuyeán tænh 112.000 153.000

II. Tuyeán huyeän 186.000 128.000

Nguoàn: UBND tænh Traø Vinh naêm 2017

Baûng 3. Noäi dung vaø tyû troïng caùc nhoùm chi töø nguoàn kinh phí NSNN 
cuûa Beänh vieän Ña khoa Traø Vinh giai ñoaïn 2015 - 2017

Ñôn vò tính: Vieät Nam ñoàng 

Nhoùm chi
2015 2016 2017

Soá tieàn % Soá tieàn % Soá tieàn %

I 94.033.135.195 93,05 95.059.671.088 92,17 101.627.858.612 91,42

II 7.019.361.155 6,95 8.072.243.146 7,83 9.536.903.088 8,58

Toång 101.052.496.350 100 103.131.914.234 100 111.164.761.700 100

Nhoùm I: Chi thanh toaùn caù nhaân, Nhoùm II: Chi quaûn lyù haønh chính

Nguoàn: Baùo caùo quyeát toaùn BVÑK Traø Vinh caùc naêm 2014, 2015, 2016
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NSNN luoân ñöôïc duy trì ôû möùc raát cao, chieám
treân 90% toång chi NSNN vaø taêng daàn qua caùc
naêm trong giai ñoaïn 2015 - 2017, töø möùc 94 tyû
ñoàng leân treân 100 tyû ñoàng do coù nhöõng söï ñieàu
chænh trong chính saùch tieàn löông cuûa Nhaø nöôùc.
Do ñoù, coù theå thaáy trong nhöõng naêm qua, ñaëc bieät
laø giai ñoaïn 2015 - 2017, Nhaø nöôùc luoân boá trí
ngaân saùch raát lôùn daønh cho con ngöôøi, ñaûm baûo
ñaày ñuû cheá ñoä löông, phuï caáp cho caùn boä. Hôn
theá nöõa trong naêm 2017 vieäc aùp duïng taêng löông
8% cho caùn boä coâng chöùc coù heä soá löông töø 2,34
trôû xuoáng vaø thoâng qua nghò quyeát ñieàu chænh
taêng möùc löông cô sôû töø 1.150.000 ñoàng/thaùng leân
1.210.000 ñoàng/thaùng caøng cho thaáy vaán ñeà chaêm
lo con ngöôøi ngaøy moät ñöôïc quan taâm nhieàu hôn.  

3.2.3. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn 
- Vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn: Keát

quaû xöû lyù thoáng keâ cho thaáy, heä thoáng taøi khoaûn
keá toaùn ñöôïc xaây döïng phaàn lôùn ñaõ goùp phaàn ghi
nhaän, phaûn aùnh thöôøng xuyeân lieân tuïc veà tình
hình tieáp nhaän vaø söû duïng kinh phí töø caùc nguoàn
taøi chính khaùc nhau, goùp phaàn quaûn lyù chaët cheõ
caùc khoaûn thu - chi vaø söû duïng ñuùng muïc ñích.
Tuøy ñieàu kieän cuï theå cuûa ñôn vò maø soá löôïng taøi
khoaûn söû duïng ôû caùc ñôn vò ñöôïc khaûo saùt laø khaùc
nhau tuy nhieân do cuøng loaïi hình, lónh vöïc hoaït
ñoäng neân heä thoáng taøi khoaûn taïi caùc ñôn vò naøy
cuõng coù neùt töông ñoàng. Cuï theå, heä thoáng taøi
khoaûn keá toaùn maø caùc beänh vieän coâng laäp treân
ñòa baøn TP. Traø Vinh söû duïng tính ñeán naêm 2016
nhö sau: Beänh vieän Ña khoa Traø Vinh söû duïng
khoaûng 22-24/43 taøi khoaûn trong Baûng caân ñoái taøi
khoaûn vaø 1/7 taøi khoaûn ngoaøi Baûng caân ñoái taøi
khoaûn (TK 008 - Döï toaùn chi hoaït ñoäng); Beänh
vieän Saûn nhi Traø Vinh söû duïng khoaûng 21-23/43
taøi khoaûn trong Baûng caân ñoái taøi khoaûn vaø 1/7 taøi
khoaûn ngoaøi Baûng caân ñoái taøi khoaûn (TK 008 -
Döï toaùn chi hoaït ñoäng).

- Vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn: Qua keát quaû
xöû lyù cho thaáy beänh vieän ñeàu aùp duïng thoáng nhaát
hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung vaø ñaõ thöïc hieän
tin hoïc hoùa trong coâng taùc keá toaùn. Caùc ñôn vò
hieän ñang söû duïng chöông trình phaàn meàm keá
toaùn aùp duïng cho caùc ñôn vò söï nghieäp. Soå keá
toaùn thöôøng duøng ñeå ghi cheùp, heä thoáng vaø löu
tröõ toaøn boä nghieäp vuï kinh teá, ñaõ phaùt sinh theo
noäi dung kinh teá vaø tình traïng thôøi gian coù lieân
quan ñeán ñôn vò. Moãi naêm ñôn vò xaây döïng heä

thoáng soå cho moät kyø keá toaùn naêm. Soå keá toaùn
goàm: Soå keá toaùn toång hôïp, vaø soå keá toaùn chi tieát,
ñöôïc laäp theo ñuùng maãu quy ñònh cuûa Luaät keá
toaùn, vaø theo Quyeát ñònh soá 19/2006/QÑ - BTC
cuûa Boä Taøi chính. Theo ñoù, heä thoáng soå keá toaùn
cuûa beänh vieän bao goàm soå caùi, soå quyõ tieàn maët, soå
taøi saûn coá ñònh, soå chi tieát caùc taøi khoaûn, soå theo
doõi söû duïng nguoàn kinh phí, soå toång hôïp söû duïng
nguoàn kinh phí, soå chi tieát caùc khoaûn thu, soå chi
tieát chi hoaït ñoäng, soå theo doõi taïm öùng kinh phí
cuûa kho baïc, soå tieàn göûi Ngaân haøng, Kho baïc. Caùc
soå keá toaùn ñöôïc thieát keá baèng maùy tính coù theå coù
giôùi haïn bôûi phaàn meàm keá toaùn neân vieäc thöïc
hieän hình thöùc soå keá toaùn thöôøng coù söï pha taïp
caûi tieán song vaãn ñaûm baûo ñöôïc noäi dung ñaõ ñöôïc
quy ñònh. 

- Vaän duïng heä thoáng baùo caùo taøi chính vaø baùo
caùo quyeát toaùn: Keát quaû xöû lyù cho thaáy noäi dung
cuûa moät soá baùo caùo nhö Baûng caân ñoái keá toaùn chæ
mang tính chaát cuûa moät baûng caân ñoái soá dö duøng
ñeå kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu caùc taøi khoaûn keá
toaùn treân Soå caùi maø chöa theå hieän yù nghóa laø
phöông tieän ñaùnh giaù, phaân tích toaøn caûnh tình
hình taøi chính cuûa beänh vieän, cuï theå keát quaû
nghieân cöùu chæ coù 74/197 ñoái töôïng cho raèng baûng
caân ñoái keá toaùn laø phuø hôïp. Beân caïnh ñoù, vieäc
laäp Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cuõng chöa
ñöôïc ñôn vò quan taâm ñuùng möùc ñeán noäi dung veà
giaûi trình, phaân tích vaø ñaùnh giaù nhöõng nguyeân
nhaân ñeå giuùp ngöôøi ñoïc baùo caùo hieåu ñuùng tình
hình taøi chính cuûa ñôn vò. Maët khaùc, caùc ñôn vò
chæ môùi taäp trung cho vieäc laäp baùo caùo taøi chính
theo yeâu caàu cuûa cô quan chuû quaûn, thoâng tin
ñöôïc cung caáp treân heä thoáng baùo caùo keá toaùn hieän
taïi cuûa ñôn vò chuû yeáu laø thoâng tin thuoäc lónh vöïc
keá toaùn taøi chính nhö taøi saûn, nôï phaûi traû, thu
nhaäp, chi phí… maø chöa ñeà caäp ñeán thoâng tin
thuoäc lónh vöïc keá toaùn quaûn trò nhö ñoái chieáu giöõa
thöïc hieän vaø döï toaùn. Ñieàu naøy ñaõ gaây baát lôïi vaø
aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi vieäc hoaïch ñònh chính
saùch vaø ra quyeát ñònh cuûa ban giaùm ñoác. 

3.3. Ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc keá toaùn taïi
caùc beänh vieän coâng laäp treân ñòa baøn tænh Traø Vinh

3.3.1. Haïn cheá
Vieäc toå chöùc caùc phaàn haønh keá toaùn trong boä

maùy keá toaùn hieän nay ôû ñôn vò chöa coù tính khoa
hoïc, coøn choàng cheùo, do söï haïn cheá veà soá löôïng
cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân keá toaùn.
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Moät soá caùc chöùng töø ñöôïc in ra tröïc tieáp töø
phaàn meàm khoâng ñöôïc keá toaùn in ñuû soá lieân theo
quy ñònh, phieáu thu, phieáu chi chæ ñöôïc in 01 lieân
chuyeån cho thuû quyõ thöïc hieän thu chi sau ñoù keá
toaùn thanh toaùn löu tröõ maø khoâng in ñuû lieân ñeå
keá toaùn löu.

Vieäc thöïc hieän quy trình luaân chuyeån chöùng
töø ôû ñôn vò laø chöa thöïc hieän theo keá hoaïch. Vieäc
kieåm tra chöùng töø môùi chæ ñöôïc thöïc hieän ôû khaâu
kieåm tra caùc chöùng töø ñaàu vaøo, coøn sau khi nhaäp
döõ lieäu chöùng töø vaøo maùy keá toaùn boû qua khoâng
kieåm tra laïi.

Toaøn boä caùc khoaûn thu cuûa ñôn vò ñeàu haïch
toaùn vaøo TK 511 laø chöa ñuùng vôùi cheá ñoä. Moät soá
nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh chöa quy
ñònh phöông phaùp keá toaùn cuï theå.

Caùc taøi khoaûn keá toaùn chi tieát ñöôïc xaây döïng
taïi caùc ñôn vò chöa ñaùp öùng toát yeâu caàu cung caáp
thoâng tin phuïc vuï cho quaûn trò noäi boä. Vaãn coøn
coù hieän töôïng taåy xoùa treân soå saùch hoaëc thöïc hieän
khoâng ñuùng phöông phaùp chöõa soå theo quy ñònh
hieän haønh cuûa Cheá ñoä keá toaùn.

Vieäc giaûi trình baùo caùo taøi chính trong baûn
thuyeát minh chöa ñaày ñuû vaø saâu saéc neân chöa
ñaùnh giaù ñöôïc chính xaùc vieäc söû duïng kinh phí.
Ñôn vò chöa toå chöùc boä phaän kieåm tra keá toaùn
rieâng, chöa coù moät boä phaän rieâng thöïc hieän kieåm
tra, kieåm soaùt noäi boä.

3.3.2. Nguyeân nhaân 
Vieäc phoái hôïp giöõa boä phaän keá toaùn vaø caùc

phoøng ban chöùc naêng khaùc trong ñôn vò coøn chöa
chaët cheõ. Trình ñoä caùn boä nhaân vieân keá toaùn trong
beänh vieän coøn thieáu ñoàng ñeàu do coâng taùc tuyeån
choïn ban ñaàu chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc.
Beänh vieän coøn chöa khai thaùc ñöôïc toái ña hieäu
quaû cuûa coâng ngheä thoâng tin trong hoaït ñoäng
coâng taùc keá toaùn. Cô cheá kieåm soaùt chi qua Kho
baïc Nhaø nöôùc quaù phöùc taïp laøm cho coâng taùc theo
doõi, ñoái chieáu, thanh quyeát toaùn kinh phí raát vaát
vaû, deã nhaàm laãn, sai soùt. 

Boä Taøi chính thöôøng xuyeân ban haønh raát nhieàu
thoâng tö, nghò ñònh môùi nhöng vieäc toå chöùc caùc
buoåi taäp huaán boài döôõng nghieäp vuï chuyeân moân
cho caùn boä keá toaùn thöôøng khoâng kòp thôøi, thöôøng
xuyeân, daãn ñeán keá toaùn caùc beänh vieän vaän duïng
thoâng tö nghò ñònh theo caùch hieåu chuû quan khoâng
thoáng nhaát.

4. Ñeà xuaát giaûi phaùp
Thöù nhaát, hoaøn thieän coâng taùc laäp vaø chaáp

haønh döï toaùn: Caùc beänh vieän neân thaønh laäp caùc
hoäi ñoàng tö vaán ñeå tham möu cho ban giaùm ñoác,
boä maùy quaûn lyù trong vieäc ñieàu haønh caùc hoaït
ñoäng cuûa beänh vieän ñeå ñaït muïc tieâu veà tính hieäu
quaû vaø lôïi ích kinh teá - xaõ hoäi.

Thöù hai, hoaøn thieän vaän duïng heä thoáng chöùng
töø keá toaùn: Laäp, luaân chuyeån chöùng töø; kieåm tra
chöùng töø; löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø.

Thöù ba, hoaøn thieän vaän duïng heä thoáng taøi
khoaûn keá toaùn: Taøi khoaûn keá toaùn ñöôïc söû duïng
ñeå heä thoáng thoâng tin veà toaøn boä hoaït ñoäng kinh
teá, taøi chính cuûa ñôn vò nhaèm phuïc vuï cho vieäc
quaûn lyù.

Thöù tö, hoaøn thieän vaän duïng heä thoáng soå keá
toaùn: Hoaøn thieän soå saùch keá toaùn theo höôùng ghi
cheùp ñôn giaûn nhöng vaãn ñaûm baûo cung caáp soá
lieäu keá toaùn trung thöïc, chính xaùc; hoaøn thieän caùc
maãu soå theo cheá ñoä hieän haønh, môû ñaày ñuû caùc soå
toång hôïp vaø chi tieát ñeå haïch toaùn; soå saùch keá toaùn
khi ñöôïc laäp vaø in ra caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän ñaày
ñuû caùc yeáu toá phaùp lyù.

Thöù naêm, hoaøn thieän vaän duïng heä thoáng baùo
caùo taøi chính vaø baùo caùo quyeát toaùn: Taøi lieäu quan
troïng ñeå cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi saûn,
tình hình caáp phaùt, tieáp nhaän, söû duïng kinh phí
cuûa Nhaø nöôùc, kinh phí vieän trôï, taøi trôï vaø tình
hình söû duïng töøng loaïi kinh phí; ñoàng thôøi cung
caáp thoâng tin veà tình hình thu, chi cuûa hoaït ñoäng
saûn xuaát kinh doanh cung öùng dòch vuï cuûa caùc
ñôn vò.

Thöù saùu, coâng taùc kieåm tra keá toaùn: Ñeå thöïc
hieän toát vaø naâng cao chaát löôïng coâng taùc kieåm
tra, kieåm soaùt, caùc beänh vieän caàn toå chöùc moät boä
phaän kieåm tra keá toaùn chuyeân bieät, ñieàu naøy seõ
taêng tính khaùch quan ñoàng thôøi giuùp coâng taùc
kieåm tra ñaït hieäu quaû.

Thöù baûy, coâng taùc coâng khai taøi chính: Caàn
nhanh choùng chuyeån toaøn boä beänh vieän Nhaø nöôùc
töø hình thöùc ñôn vò söï nghieäp coâng laäp sang
phöông thöùc doanh nghieäp coâng ích hoaït ñoäng
theo Luaät Doanh nghieäp.

5. Keát luaän
Vieäc ban haønh, ñoåi môùi nhieàu cô cheá, chính

saùch taøi chính caùc ñôn vò haønh chính söï nghieäp
ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng nhaát ñònh laøm thay ñoåi tình
hình coâng taùc keá toaùn trong caùc beänh vieän coâng
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laäp nhaèm taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù cuûa caùc
ñôn vò. Ñeå hoaït ñoäng keá toaùn thöïc söï vaän haønh
theo cô cheá môùi phuø hôïp vôùi ñònh höôùng thì phaûi
coù caùc phöông höôùng vaø giaûi phaùp thích hôïp. Vì
vaäy, vieäc söûa ñoåi vaø daàn hoaøn thieän coâng taùc keá

toaùn trong caùc beänh vieän coâng laäp sao cho phuø
hôïp vôùi tính chaát ñaëc ñieåm hoaït ñoäng, phuø hôïp
vôùi cô cheá taøi chính môùi laø vieäc laøm caàn thieát coù
yù nghóa vaø veà maët lyù luaän vaø thöïc tieãn trong ñieàu
kieän hieän nay 
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ABSTRACT: 
This research is to evaluate the current status of the accounting organization in the two largest

public hospitals in Tra Vinh City, namely Tra Vinh General Hospital and Tra Vinh Women and
Children Hospital. Based on results, the research proposes some solutions to improve the
effectiveness of accounting organization at public hospitals in Tra Vinh city. 
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